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Mais um passo para a construção das
avenidas Iguatemi, Ayrton Senna e Itatiaia
O deputado Zé Neto diz
que, dentro de no máximo
90 dias, os projetos devem
estar prontos
Já está definida, através de licitação,
a empresa que será responsável
pelos projetos das obras das avenidas
Iguatemi, Ayrton Senna e Itatiaia, em
Feira de Santana.
O resultado foi publicado no Diário
Oficial da Bahia, na quarta-feira (27), e
a empresa convocada para assinar
contrato foi a ATP Engenharia Ltda. O
valor de investimento nesta etapa é de
mais de R$ 483 mil.
O deputado estadual e líder do governo

Dos 8 quilômetros da Avenida Nóide Cerqueira, quase 5 já estão asfaltados

na Assembleia Legislativa da Bahia, Zé
Neto (PT), comemorou a notícia. Para
ele, os projetos prontos garantem mais
rapidez no início das obras, pois permitem a descrição exata dos custos e
meios mais adequados para a construção das vias. “Este momento de elabora-

ção dos projetos é decisivo para buscar
recursos para a construção destas avenidas. Com o projeto executivo em mãos,
vai facilitar o trabalho dos governos
estadual e municipal”, afirma. Zé Neto
disse ainda que, dentro de no máximo 90
dias, os projetos devem estar prontos.

Estado está implantando quase 42
quilômetros de tubulação para
água tratada em Ipuaçu e Jaguara
Investimento da Embasa é de R$ 4,7
milhões e vai atender a 100% dos
moradores da sede dos distritos e de
vários povoados
Na segunda-feira (1º), o deputado Zé Neto visitou o distrito
de Ipuaçu com o objetivo de acompanhar o andamento das
obras de ampliação do Sistema Integrado de Abastecimento
de Água. Ele esteve acompanhado pelo diretor local da
Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), José
Neydson Eloy, o engenheiro civil e gerente da obra, Denisson Felipe de Oliveira, e funcionários da Embasa.
Atualmente, o Sistema abastece parte do distrito de Ipuaçu e
localidades rurais próximas, a exemplo de Iêda Barradas, Gameleirinha e Brava. Com a ampliação, 100% dos moradores da sede
do distrito terão acesso à água tratada, assim como os povoados
de Umbuzeiro, Pedra da Canoa, Lagoa Grande, Formosa, Santa
Rosa, Cascalheira, Sítio do Meio, Conceição e Maia.
“A intervenção feita em Ipuaçu irá gerar um grande impacto na
região, pois vai permitir uma mil e quinhentas novas ligações e
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Zé Neto acompanha e comemora ampliação da rede de água nos distritos

abastecerá melhor as antigas instalações”, disse o deputado.
A obra prevê a construção de uma nova estação de tratamento de água com capacidade para tratar 18,9 litros por
segundo, de três reservatórios elevados com 100 metros
cúbicos cada, duas estações elevatórias (bombas) de água
bruta, além da implantação de 41,4 km de tubulação de rede
distribuidora de água e cinco quilômetros de adutoras.
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80 km/h para carros leves e 60 km/h para pesados
entre o Cajueiro e o Parque de Exposições de Feira

Sobre as multas neste
trecho da BR 324,
Zé Neto deu entrada com
representação junto à
Procuradoria Geral da
República e aguarda retorno

Na quarta-feira (27), em contato com o
deputado Zé Neto o Superintendente
da Polícia Rodoviária Federal na Bahia,
inspetor George Paim, informou que a
Polícia, juntamente com a ViaBahia,
alterou a velocidade na BR 324, no
trecho entre o Parque de Exposições
de Feira de Santana até o contorno do

Clube de Campo Cajueiro. O limite
máximo será de 80 km/h para carros
leves e 60 km/h para pesados.
Neste trecho, tinha duas placas com
diferentes limites de velocidade. Na primeira, o limite era de 80km/h, mas 200 metros
depois a informação era de 60km/h. Além
da confusão, que gerou mais de 30 mil
multas só no período de um mês, como
aconteceu em janeiro deste ano, a sinalização poderia ter causado acidentes.
Preocupado com a situação, o deputado
Zé Neto buscou que, pelo menos, fosse
definida velocidade que garantisse a segurança e não fizesse com que os cidadãos
que passam pelo local fossem multados
de forma arbitrária e até excessiva.
Assim, quando tomou conhecimento, Zé
Neto encaminhou ofício à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), à
Política Rodoviária Federal e à ViaBahia,
além de ter dado entrada com representação a respeito das multas junto à
Procuradoria Geral da República, aguardando retorno. “Que bom que houve bom
senso”, comemorou o deputado.

Zé Neto participa da Procissão do Senhor
Morto e da Procissão do Fogaréu
Durante o final de semana de Páscoa, o
deputado fez questão de participar das
tradicionais celebrações religiosas da
Semana Santa na cidade
Na quinta-feira (28), o deputado Zé Neto esteve presente na
procissão do Fogaréu, da qual participa desde os 9 anos de
idade. A procissão simboliza a noite anterior ao calvário de
Cristo e sai da Capela de Nossa Senhora da Misericórdia, no
Hospital Dom Pedro de Alcântara, em direção à Catedral
Metropolitana Nossa Senhora Santana.
Na sexta-feira da Paixão, foi a vez de ir à Procissão do Senhor
Morto, que, saindo da Catedral metropolitana de Sant’Ana,
percorreu as principais ruas da cidade relembrando o julgamento, o martírio, a morte e o sepultamento de Jesus Cristo.
O deputado lembrou que a Semana Santa é um momento de
alimentar o espírito, para que cada um possa se tornar uma
pessoa melhor em busca de uma sociedade mais justa e desta-

O deputado lembrou que a Semana Santa é um momento de alimentar o espírito

cou que, muito mais que uma tradição da cidade, as procissões
são importantes meios para o fortalecimento da fé.
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